MEER OOR DIE
KANKERVERENIGING
VAN SUID-AFRIKA (KANSA)

STEL JOU VOOR

‘n WÊRELD
SONDER
KANKER

KANSA is werksaam regoor Suid-Afrika. KANSA is 'n
leidende rolspeler in die vermindering van kankerrisiko,
navorsing, wetenskaplike bevindinge en kennis wat verkry
word deur navorsing word gebruik om gesondheid
programme te hersien en om ons rol as waghond te versterk
tot groter voordeel van die publiek. Die
gesondheidbewusmaking programme bestaan uit
gesondheid- en opleiding veldtogte.
KANSA beskik oor meer as 28 SorgSentrums landwyd wat 'n
wye verskeidenheid sorg- en ondersteuningsprogramme
aanbied aan diegene wat deur kanker geraak word. KANSA
bied onder andere stoma en ander kliniese ondersteuning
en organisatoriese bestuur, die verhuring van mediese
toestelle, kommunikasie deur middel van 'n tolvrye nommer
en inligting en ondersteuning aan.
Ons verskaf ook pasiëntesorg en ondersteuning in die vorm
van 12 KANSA Sorgtuistes in die hoof metropolitaanse areas
vir weg-van-die-huis kankerpasiënte, sowel as KANSA-TLC
verblyf aan en ondersteuning van ouers en voogde van
kinders wat behandeling vir kanker ontvang.

Jou plaaslike CANSA Relay For Life:

Lees meer oor hoe KANSA kanker in jou gemeenskap beveg:
besoek www.cansa.org.za of kontak KANSA tolvry
0800 22 66 22 of stuur 'n epos aan: info@cansa.org.za
Volg CANSA op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn

®

#CANSARelayForLife
English

072 197 9305 Afrikaans
Zulu
071 867 3530 Xhosa,
Sotho, Siswati

Tolvry 0800 22 66 22
www.relayforlife.org.za

Kom ons
HERDENK
ONTHOU
VEG TERUG

Kom ons HERDENK LEWE

Kom ons VEG TERUG

CANSA Relay For Life is 'n betekenisvolle en roerende oornag
ervaring wat kankeroorwinnaars en die gemeenskap mobiliseer om
hande te vat en om saam te span om voort te gaan om die stryd
teen kanker te stry.

Individue en spanne bly oornag by 'n Relay byeenkoms. Nuwe
vriende word gemaak, mense bemoedig mekaar en hulle deel
herinneringe en ervarings van en oor mense wat deur kanker
geraak is. Stories word oor en weer vertel terwyl deelnemers
deurgaans om die baan stap. Mense leer ook meer oor
gesondheidbewustheid, voorspraak, siftingstoetse vir kanker asook
die sorg en ondersteuning van programme wat KANSA bied aan
almal wat deur kanker geraak word.
Aflosstappers belowe ook tydens 'n Fight Back/Veg Terug seremonie
om aksie te neem en om te help om bewustheid te versprei oor
opleiding en onderrig aangaande kanker, om voorspraak te lewer
en om nuus oor siftingstoetse te versprei...hulle belowe om te help
om alles te gee om saam te help bou aan 'n wêreld sonder kanker.

Hoe werk dit?
Kankeroorwinnaars uit 'n gemeenskap word uitgenooi om die
geleentheid by te woon waar hul lewens herdenk en vereer word
deur spesiale seremonies en aktiwiteite wat begin met
Oorwinnaars wat om 'n baan stap as 'n huldeblyk om lewe te
herdenk. Na afloop van die rondte wat die Oorwinnaars stap, is
dit die beurt van Versorgers om om die baan te stap as 'n
eerbetoon. Die simboliek van die helpers en versorgers wat om die
baan stap, is om erkenning te gee aan hulle wat kankeroorwinnaars
en hul geliefdes help op hul reis met kanker. Spanne (10 - 15
mense) kry dan beurtelings kanse om ook om die baan te stap om
hulle te herdenk wat die stryd teen kanker verloor het en om die
lewe van hulle wat nog steeds teen die siekte baklei, te herdenk.
Omdat kanker nooit slaap nie, word 'n versoek aan elke span gerig
om ten alle tye gedurende die nag van stap om die baan altyd 'n
verteenwoordiger op die baan te hê. CANSA Relay For Life is 'n
deurnag geleentheid om die lewe van kankeroorwinnaars te
herdenk.
Gedurende die deurnag gebeure op die baan word spanlede
aangemoedig om te sosialiseer, saam piekniek te hou, speletjies te
speel, te dans, musiek te maak en om deel te neem aan oorgenoeg
prettige aktiwiteite wat aangebied word! Daar word van spanne
verwag om 'n registrasiefooi te betaal en om hulle te verbind om
bykomende fondse in te samel om KANSA te help en in staat te stel
om navorsing oor kanker te doen, om die risiko van kanker deur
opleiding en onderrig te verminder en om voort te gaan om
programme oor gesondheidbewustheid beskikbaar te stel. KANSA
gebruik ook befondsing om sorg en ondersteuning te bied aan
mense wie se lewens deur kanker geraak word.

Kom ons ONTHOU
Gedurende die nag word talle geleenthede geskep en tyd ingeruim
vir gemeenskappe om bymekaar te kom om geliefdes wat verlore
gegaan het, te onthou.
Tydens die Luminaria seremonie word die donkerte van die nag
belig. Kerse binne-in papiersakke word aangesteek en rondom die
Relay- of aflosbaan geplaas. Hierdie gloeiende huldeblyke is
simboliese herinnering om geliefdes wie se lewens deur kanker
geblus, te onthou en te vereer. Die ligte is ook 'n huldeblyk aan
kankeroorwinnaars wat nog steeds in die stryd teen kanker veg.
Die kerse brand regdeur die nag as bakens van hoop totdat die
sluitingseremonie afgehandel is. Luminaria papiersakke word voor
of by 'n CANSA Relay For Life byeenkoms verkoop. Die sakke kan
ook deur gesinslede, geliefdes en vriende versier word en foto's van
die oorledenes kan daarop geplak word.

Leiers van CANSA Relay For Life

Die hart van CANSA Relay For Life
is die geleentheid om
kankeroorwinnaars te vereer,
om dié wie ons verlaat het
te onthou en om bewusmaking
oor kanker te skep

Relay word georganiseer deur 'n komitee wat bestaan uit
vrywilligers onder leiding van 'n voorsitter van die byeenkoms.
Hierdie vrywilligers werk in die gemeenskap om die byeenkoms te
adverteer en bewustheid daarvan te skep en om spanne aan te
moedig om in te skryf. Jy kan ook deel wees van die
reëlingskomitee of jy kan 'n spanlid word vir jou plaaslike Relay
byeenkoms.

Hoe om betrokke te raak
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Stel 'n span saam vir jou naaste CANSA Relay For Life ervaring.
Sluit aan by die reëlingskomitee
Word 'n CANSA Relay For Life borg
Versprei die nuus en moedig alle kankeroorwinnaars,
geliefdes, versorgers en lede van die gemeenskap aan om deel
te neem aan 'n CANSA Relay For Life byeenkoms in jou
omgewing.

Jou donasie, tyd en ondersteuning is van die grootste belang vir ons
en help ons om die stryd teen kanker in jou omgewing aan te sê.
Vir meer inligting oor hoe om betrokke te raak, skakel:

Tolvry 0800 22 66 22
www.relayforlife.org.za

